
 
 

 

Universitat Miguel Hernández d’Elx 
Av. de la Universitat, s/n, 03202, Elx, Alacant (Espanya) 

esp.masculinidades2@umh.es 
http://especialistamasculinidades.edu.umh.es 

1 

Aquest títol d’especialista universitari en Masculinitats, Gènere i Igualtat 
professionalitza les persones que desitgen adquirir una formació reglada amb 
validesa oficial en l’àmbit de la igualtat de gènere enfocada en els homes i les 
masculinitats. El títol té una càrrega lectiva de 30 crèdits internacionals (ECTS) i té 
caràcter no presencial (s’imparteix íntegrament en línia). 
 
A continuació, resumim les preguntes i inquietuds més freqüents que estem rebent 
en el procés d’admissió de l’estudiantat. 
 

1. Sobre el procés d’admissió 

Quins requisits són necessaris per a cursar el títol d’especialista? 
 
El títol d’especialista universitari en Masculinitats, Gènere i Igualtatestà 
orientat especialment a persones amb titulació universitària.L’únic requisit formal 
per a l’admissió, exigit per la normativa de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, 
consisteix a estar en possessió d’un títol universitari. 
 
Què faig una vegada que m’hi he inscrit? Quina documentació necessite? 
 
Vegeu l’apartat d’ACCÉS on especifiquem el següent: 
 
PAS 1: 
Per a preinscriure’t en el títol d’especialista universitari en Masculinitats, 
Gènere i Igualtat, primer has d’accedir acíi emplenar la sol·licitud. (Tipus 
d’ensenyament: «Especialista Universitari»; Ensenyament: ESPECIALISTA 
UNIVERSITARI EN MASCULINITATS, GÈNERE I IGUALTAT). 
 
PAS 2: 
Una vegada realitzada la preinscripció, s’ha de presentar la següent informació 
escanejada a esp.masculinidades2@umh.es. 

• Resguard de la preinscripció (informació del correu de confirmació que 
rebràs en preinscriure’t). 

• Fotocòpia de DNI, NIF o passaport. 
• Fotocòpia del títol o resguard si és el cas. 
• Fotocòpia del certificat de notes. 
• Curriculumvitae. 
• Carta de motivació sobre estudis en masculinitats i igualtat de gènere. 

mailto:esp.masculinidades2@umh.es
http://especialistamasculinidades.edu.umh.es/
http://universite.umh.es/fpogestion/aspx/Preinscripcion/Preinscripcion.aspx
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2. Criteris de selecció 

• Expedient acadèmic. 
• Mèrits professionals. 
• Carta de motivació sobre estudis en masculinitats i igualtat de gènere. 

 
3. Sobre el títol 

Puc cursar-lo si visc en un país diferent a Espanya? 
 
Sí. El títol té un caràcter internacional tant en els seus continguts com en la 
metodologia que es proporciona (totalment en línia), per la qual cosa qualsevol 
persona de qualsevol país interessada a cursar-lo (per exemple, Mèxic, el Brasil, 
Portugal, Xile, Colòmbia, l’Equador, etc.) pot accedir-hi sense problema. 
 
Quina és la validesa del títol en l’àmbit internacional? 
 
El títol té caràcter oficial i és expedit per una universitat pública espanyola: 
Universitat Miguel Hernández d’Elx. Per això, atén les característiques d’una 
titulació d’especialista universitari arreplegades en la legislació vigent. 
 

4. Sobre les dates importants 

Preinscripció: 01/05/21 a 30/09/21 
Matriculació: 15/05/21 a 30/09/21 
Duració: 04/10/2021 a 30/09/2022 

 
5. Sobre el calendari acadèmic 

Amb el calendari acadèmic t’informem dels diferents terminis que regeixen els 
procediments administratius de la UMH. Aquest document és aplicable a tots els 
estudis impartits en la UMH, incloent-hi aquest títol d’especialista. 
 

6. Sobre el calendari previst per a cursar aquest títol 

S’ofereix en format teoricopràctic amb una càrrega lectiva de 30 crèdits ECTS i en 
la modalitat 100 % en línia (no presencial). La formació s’imparteix en un curs 

mailto:esp.masculinidades2@umh.es
http://especialistamasculinidades.edu.umh.es/
http://estudios.umh.es/files/2018/12/RS-0700-NOT.ACU_.-APROBACION-NORMATIVA-TITULOS-PROPIOS-1.pdf
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acadèmic (2021/2022) des d’octubre 2021 a setembre 2022 i està dividit en deu 
assignatures que s’aniran presentant cada tres setmanes(CRONOGRAMA). 
 

7. Sobre el preu 

Què em costa el títol? Com puc pagar en quotes? Tindré un cost addicional 
per finançament? 
 
L’import de la matrícula inclou tant la formació com l’accés a l’aula virtual, l’ús de 
les eines d’estudi i comunicació, i els materials interactius. No hi ha cap cost 
d’inscripció addicional en concepte d’obertura ni per gestió de matrícula. No 
s’inclouen els materials de tercers com llibres de text.Hi ha altres conceptes de 
caràcter administratiu que l’alumne o l’alumna podrà sol·licitar, com ara certificats, 
expedició de títol, duplicats o altres, i que tindran un cost independent. 
 
Preu de matrícula: 1.037,70 euros 
 

- Primer termini: suposarà el 60 % del total de preu de la matrícula. Haurà 
d’abonar-se abans de l’inici del curs. 

- Segon termini: equivaldrà al 40 % del total del preu de la matrícula. Haurà 
d’abonar-se als dos mesos comptadors des de l’inici del curs. 

 
Com realitze el pagament? 
 
Per a poder realitzar el pagament has d’haver-te preinscrit prèviament en 
l’activitat formativa de la teua elecció (especialista universitari en Masculinitats, 
Gènere i Igualtat) i posteriorment, des de la secretaria del curs, rebràs per correu 
electrònic la confirmació de la teua inscripció i el primer rebut per al pagament. 
 

8. Sobre la forma d’accés al curs una vegada iniciat 

Puc cursar el títol des de qualsevol dispositiu? 
 
Sí, qualsevol persona amb un dispositiu mòbil o ordinador amb accés a internet 
podrà accedir als continguts del curs sense problema. 
 

9. Sobre la metodologia que s’hi utilitzarà 

Aquesttítol d’especialista universitari en Masculinitats, Gènere i 
Igualtatofereix a l’estudiantat un ensenyament universitari d’alt nivell teòric i 
empíric a través d’una metodologia a distància que possibilita una transmissió de 
coneixements àgil, dinàmica, avançada, interactiva i continuada, tant dels i 

mailto:esp.masculinidades2@umh.es
http://especialistamasculinidades.edu.umh.es/
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lesdocents a l’alumnat, com entre el mateix alumnat matriculat, i l’avaluació és en 
línia. 
 
Gràcies al Campus Virtual de la Universitat Miguel Hernández i l’ús avançat de les 
noves tecnologies de la informació i la comunicació l’alumnat tindrà accés a un 
contingut variat i divers (escrit i audiovisual) oferit pel professorat. D’aquesta 
manera, l’estudiantat és responsable del seu propi aprenentatge, participant en 
activitats individuals o amb altres companys i companyes, reflexionant sobre el 
que fan i aprenen, així com sobre els resultats que aconsegueixen, en definitiva, 
desenvolupant de manera autònoma el pensament crític, actituds col·laboratives i 
destreses professionals. El Campus Virtual constitueix una eina fonamental 
d’interacció entre l’equip docent i l’estudiantat, perquè tant els uns com els altres 
poden establir una comunicació directa per mitjà de: 

• Masterclass virtuals:en cada assignatura professorat expert impartirà 
conferències virtuals que estaran a la disposició de l’estudiantat al campus 
virtual. 

• Material docent interactiu:cada assignatura comptarà amb temari 
digitalitzat. 

• Tutories individuals i col·lectives:a través de videoconferències els i les 
estudiants realitzaran tutories amb el professorat i amb la resta de 
companys/es. 

• Fòrums:es comptarà amb fòrums per a discutir aspectes destacats de 
cadascuna de les assignatures. 

• Recursos bibliogràfics:es posarà a la disposició de l’alumnat material 
bibliogràfic destacat. 

• Recursos audiovisuals:s’oferirà en totes les assignatures materials 
audiovisuals que complementen els continguts. 

 
Aquest curs consta de 10 assignatures, al seu torn dividides normalment en tres 
temes, que imparteix un professor o professora expert/a en la matèria. Les 
persones que conformen el professorat són especialistes de reconegut prestigi 
nacional i internacional en l’estudi de les masculinitats i la igualtat de gènere. En 
cada assignatura (de 3 ECTS) solen participar tres docents, cadascun amb un tema 
d’1 ECTS, i un professor o professora serà el responsable d’aquesta assignatura. La 
seua labor consistirà a coordinar els continguts dels diversos docents, avaluar 
l’alumnat i signar les actes, així com fer costat els/les estudiants en el seu procés 
d’aprenentatge perquè obtinguen el màxim aprofitament. El professor o professora 
responsable s’encarregarà de coordinar la matèria de la qual és responsable, 
respondre les qüestions que plantegen els/les estudiants, organitzar i moderar 
fòrums, impartir videoclasses i en definitiva dirigir l’assignatura. 
Al seu torn, com ja hem comentat, en cada assignatura (de 3 ECTS) hi haurà tres 
professors/es experts/es que oferiran el seu tema específic a través de diversos 

mailto:esp.masculinidades2@umh.es
http://especialistamasculinidades.edu.umh.es/


 
 

 

Universitat Miguel Hernández d’Elx 
Av. de la Universitat, s/n, 03202, Elx, Alacant (Espanya) 

esp.masculinidades2@umh.es 
http://especialistamasculinidades.edu.umh.es 

5 

mitjans escrits i audiovisuals, la qual cosa permet que professors/es, professionals, 
investigadors/es i persones expertes del màxim nivell nacional i internacional 
oferisquen a l’estudiantat el seu coneixement sobre un tòpic concret que tracten en 
profunditat i que constitueix un epígraf fonamental dins del conjunt de 
l’assignatura. 
La professora que coordina aquest curs d’especialista universitari, Anastasia Téllez 
Infantes, serà l’encarregada dels treballs de fi de títol (TFT). El treball de fi de títol 
o de curs és un treball original científic teòric o pràctic en el qual s’han d’aplicar i 
desenvolupar els coneixements i capacitats adquirits durant la realització d’aquest. 
 
Totes les assignatures tenen actiu, des de l’inici, una aula virtual general de 
l’assignatura per a fer videoconferències i un fòrum general per a resoldre els 
dubtes relacionats amb la metodologia, procediments d’avaluació i altres no 
específics dels blocs del temari. 
La professora que coordina el curs d’especialista universitari, Anastasia Téllez 
Infantes, s’encarregarà del seguiment personal de cada alumne o alumna, i 
l’assessorarà en qüestions acadèmiques (organització del temps d’estudi, 
distribució del nombre de crèdits, convocatòries d’exàmens, facilitar l’accés als 
recursos, etc.). En definitiva, es tracta d’una activitat de seguiment individualitzat 
de l’aprenentatge dels i les estudiants per a aconseguir un major rendiment 
acadèmic i integració en la vida universitària. 
Vegeu l’apartat del CRONOGRAMAdetallat del curs. 
 

10. Sobre l’avaluació 

Com se m’avaluarà? 
 
A.- Avaluació de les assignatures núm. 1 a la núm. 9: 
 
L’avaluació del 100 % de les 9 primeres assignatures (obligatòries i de 3 ECTS 
cadascuna) es realitzarà a través del lliurament per part de l’alumnat d’un treball 
de màxim 10 pàgines crític personal i comentat dels materials i continguts del curs, 
per cada assignatura. 
 
El treball ha d’estar en format Word a interlineat 1,5 i font Arial 12 i ha de 
contindre, almenys, els apartatssegüents: introducció, conclusió, bibliografia usada 
degudament referenciada, a més dels epígrafs que es consideren oportuns. Es 
valorarà de manera especial el correcte referenciat bibliogràfic, l’ús de citacions 
d’autors/es, la reflexió personal del que s’hi exposa, l’assimilació crítica i la 
comprensió dels continguts i la redacció del treball amb un ús del llenguatge 
científic no sexista. S’evitarà el plagi d’altres textos i/o d’internet. 

mailto:esp.masculinidades2@umh.es
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La mateixa modalitat d’avaluació serà per a la convocatòria ordinària o 
extraordinària. 
 
B.- Avaluació de l’assignatura núm. 10: 
 
L’avaluació del 100 % d’aquesta assignatura de TREBALL DE FI DE TÍTOL es 
realitzarà a través del lliurament per part de l’alumnat d’un treball de màxim 30 
pàgines sobre un tema acordat el mes de març amb la professora coordinadora, 
Anastasia Téllez Infantes. 
El treball ha d’estar en format Word a interlineat 1,5 i font Arial 12 i ha de 
contindre, almenys, els apartatssegüents: introducció, conclusió, bibliografia usada 
degudament referenciada, a més dels epígrafs que es consideren oportuns. Es 
valorarà de manera especial el correcte referenciat bibliogràfic, l’ús de citacions 
d’autors/es, la reflexió personal del que s’hi exposa, l’assimilació crítica i la 
comprensió dels continguts i la redacció del treball amb un ús del llenguatge 
científic no sexista. S’evitarà el plagi d’altres textos i/o d’internet. 
La mateixa modalitat d’avaluació serà per a la convocatòria ordinària o 
extraordinària. 
 
Quantes possibilitats de convocatòria tinc? 
 
Durant el curs acadèmic en el qual seran impartits els  9 mesos que durarà el títol 
d’especialista, tindràs dues convocatòries per a superar les assignatures: 
La convocatòria ordinària: mes de juny per a totes les assignatures 
La convocatòria extraordinària: mes de setembre. 

mailto:esp.masculinidades2@umh.es
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